
                                                                           

Numele proprii i descrip iile definiteș ț

-un răspuns la argumentul modal al lui Kripke-

Adriana Zbanț

Introducere

Problema  rela iei  dintre  descrip iile  definite  i  numele  proprii  este  o  problemăț ț ș  

îndelung discutată în literatura de specialitate, atunci când avem în vedere atât semnifica ia,ț  

cât  i  referin a termenilor.   Bertrand Russell  oferă  o metodă prin care să  în elegem cumș ț ț  

func ionează numele proprii, înglobându-le pe acestea descrip iilor definite. Teoria sa a fostț ț  

mai  apoi  preluată  i  modificată  de  John Searle  pentru  a  formula  teoria  „cluster”ș 1,  într-o 

încercare de a evita dificultă ile teoriei lui Russell. Însă ambele teorii au fost puse sub semnulț  

întrebării de către lucrările lui Saul Kripke privind semantica lumilor posibile, în care acesta 

arată că numele proprii func ionează în mod diferit de descrip iile definite, fiind designatoriț ț  

rigizi. 

Voi încerca în acest eseu să arăt că descrip iile definite pot juca în continuare un rol înț  

în elegerea  felului  în  care  func ionează  numele  proprii,  în  contextul  semanticii  lumilorț ț  

posibile,  având  în  vedere  lucrarea  lui  Kripke,  Naming  and Necessity .2 În  prima  parte  a 

lucrării voi prezenta teoria lui Kripke privind semantica lumilor posibile i argumentul peș  

care acesta îl aduce în favoarea tezei conform căreia numele proprii func ionează în modț  

diferit  de descrip iile  definite,  fiind  designatori  rigizi.  Partea  a  doua a  lucrării  reprezintăț  

răspunsul meu la argumentul lui Kripke. Voi argumenta că putem stipula din lumea actuală 

mănunchiul  de  descrip ii  definite  în  virtutea  cărora  identificăm  o  persoană  într-o  lumeț  

posibilă, arătând că putem afirma în continuare că numele proprii referă prin intermediul unor 

descrip ii definite. Tot în partea a doua voi încerca de asemenea să răspund unor posibileț  

obiec ii aduse acestui argument.ț

1 O traducere posibilă este „Teoria mănunchiului”. 

2 S. Kripke, „Lecture 1: January 20, 1970”, în  Naming and Necessity, Cambridge, Harvard 

University Press, 1972,  retipărită 2001.



1. Argumentul modal al lui Kripke  

Unele dintre cele mai puternice argumente formulate împotriva teoriei descrip iilor definiteț  

pot fi găsite în ceea ce Kripke sus ine în ț Naming and Necessity. Argumentele construite de către 

el pentru a arăta că numele proprii func ionează precum designatori rigizi intră in contradic ieț ț  

directă cu ceea ce sus in atât Russel, cât i Searle. În mod intuitiv am considera că numele propriiț ș  

au  o  referin ă  directă,  Russell  însă  înglobează  numele  proprii  descrip iilor  definite,  acestaț ț  

sus inând că primele sunt în fapt descrip ii definite „camuflate”. Astfel, pentru o propozi ie deț ț ț  

tipul „Adriana  Zban  a  scris  eseul  ț Numele  proprii i  descrip iile  definite[…].ș ț  ”,  în  spatele 

numelui  „Adriana  Zban ”  stă  o  descrip ie  definită.  La  întrebarea  cine  este  Adriana  Zban ,ț ț ț  

răspunsul  oferit  are  întotdeauna în  vedere  o descrip ie  definită,  spre exemplu „fata  cu părulț  

ondulat care studiază la Facultatea de Filosofie a Universită ii din Bucure ti”. Problema careț ș  

apare aici este că în cazul numelor proprii, descrip ia definită nu oferă unicitate pentru stabilireaț  

referin ei – „fata cu părul ondulat […]” nu este caracteristică unei singure persoane i nici nuț ș  

putem  spune  că  reprezintă  esen aț  uneia.  Iar  încercarea  de  a  stabili  care  descrip ie  definităț  

surprinde acele caracteristici esen iale pentru o persoană pare a fi imposibil de stabilit. ț

Pentru a  evita  obiec iile  de acest  tip,  John Searle  a  construit  propria  teorie  cu privire  laț  

descrip iile definite i numele proprii – teoria „mănunchiului” de descripi ii definite. Astfel, unț ș ț  

nume este  asociat  nu cu o singură descrip ie,  ci  cu un mănunchi vag de descrip ii,  referin aț ț ț  

numelui fiind dată de oricare obiect satisface un număr „suficient dar vag i  nespecificat deș  

descrip ii”ț 3 care îi sunt asociate în general. Spre deosebire de Russell, Searle nu consideră că 

numele sunt abrevieri ale descrip iilor definite asociate, ci func ionează precum un „umera ” deț ț ș  

care agă ăm descrip ii definite. ț ț

Teoria lui Searle însă, împreună cu teoria lui Russell, este pusă sub semnul întrebării de ceea 

ce  Kripke  sus ine.  Spre  deosebire  de  cei  doi,  Kripke  consideră  că  numele  proprii  au  unț  

comportament  diferit  fa ă  de  descrip iile  definite.  Dacă  avem în  vedere  întrebări  modale  iț ț ș  

construim scenarii cu lumi posibile, numele proprii func ionează precum designatori rigizi. Unț  

termen este un designator rigid dacă referin a lui nu se schimbă chiar dacă schimbăm lumea înț  

care ne aflăm. „Adriana Zban ” va avea aceea i referin ă, chiar dacă Adriana Zban  prime te altț ș ț ț ș  

3 W. G. Lycan,  Philosophy of Language – A Contemporary Introduction, Londra i New York,ș  

Routledge, 2000, p. 42.



nume i î i schimbă anumite proprietă i, într-o lume posibilă W1. Descrip ia definită „autoareaș ș ț ț  

eseului Numele proprii i descrip iile definite […]ș ț ”, pe de altă parte, nu va avea aceea i referin ă.ș ț  

Ea nu func ionează precum un designator rigid, întrucât ne putem imagina diferite scenarii înț  

care eseul respectiv fie este scris de altcineva, fie nu este scris deloc. Astfel, numele nu este 

echivalent în ceea ce prive te în elesul cu descrip ia definită pe care o putem ata a acestuia, chiarș ț ț ș  

dacă noi o putem folosi într-o anumită ocazie pentru a determina referin a numelui. ț

Însă cum mai putem ti cine este persoana la care ne referim, într-o lume posibilă, dacă ea î iș ș  

schimbă toate atributele ? Cum mai putem spune că e aceea i persoanăș  ? Răspunsul lui Kripke 

este unul cât se poate de simplu : nu avem nevoie de un criteriu pentru identitate transmundană 

în stabilirea referin ei într-o lume posibilă, întrucât din lumea actuală stipulăm la cine ne referimț  

în lumea posibilă. Întrebarea care apare este dacă nu putem face acela i lucru cu un mănunchi deș  

descrip ii definite. Voi încerca să răspund la această întrebare în sec iunea următoare.ț ț

2. Descrip iile definite revizitateț  

Pentru  a  arăta  diferen a  dintre  descrip iile  definite  i  numele  proprii,  într-un  contextț ț ș  

modal,  Kripke  utilizează  un  exemplu  pornind  de  la  presupusa  echivalen ă  dintre  „Richardț  

Nixon”  i  „câ tigătorul  alegerilor  preziden iale  din  1968  din  SUA”.ș ș ț 4 Astfel,  dacă  descrip iaț  

definită ar func iona precum numele propriu, ar trebui ca ea să aibă acela i referent într-o lumeț ș  

posibilă.  Însă  ne putem imagina  o situa ie  în  care Richard  Nixon să nu fi  câ tigat  alegerileț ș  

preziden iale sau chiar să nu fi candidat deloc i să fi avut atribute total diferite fa ă de Richardț ș ț  

Nixon din lumea actuală. Ar însemna asta că el nu mai este Richard Nixon ? După Kripke, nu. 

Richard Nixon referă în continuare, într-o lume posibilă, la Richard Nixon, chiar dacă acesta nu a 

câ tigat alegerile din 1968, în timp ce „câ tigătorul alegerilor preziden iale din 1968 din SUAș ș ț  ” 

nu mai referă la Nixon. 

Un posibil răspuns la argumentul propus de Kripke pentru a elimina descrip iile definiteț  

din  felul  în  care  numele  proprii  î i  stabilesc  referin a  porne te  de  la  ceea  ce  el  propuneș ț ș  : 

stipularea din lumea actuală (W*) a faptului că individul din lumea posibilă (W1) este individul 

pe  care  în  lumea  actuală  îl  tim  drept  Richard  Nixon.  Însă  nu  am  putea  realiza  un  lucruș  

asemăntor cu descrip iile definite – mergând pe o teorie tip ț cluster i nu pe o teorie russellianăș  

4 S. Kripke, op. cit., pp. 40-48. 



privind descrip iile definiteț  ? Consider că răspunsul este unul afirmativ. În fapt, noi stipulăm din 

W* că Richard Nixon din W1 este cel din W*, în virtutea faptului că avem anumite descrip iiț  

definite după care îl identificăm. Spre exemplu, persoana cu atributele {A1, A2,…, An} din W*, 

este persoana din W1 cu atributele {B1, B2,…, Bn}, presupunând că majoritatea atributelor pe 

care le are în W* se schimbă. Ceea ce vrem să spunem când ne referim la individul din W1, este 

că individul din W*, căruia îi asociem un număr de descrip ii definite, nu mai are majoritateaț  

acestora în W1. 

O problemă care poate să apară este cum distingem în acest caz între situa ia în careț  

persoana nu are majoritatea atributelor din W* în W1 i situa ia în care persoana nu există în W1.ș ț  

Sunt de părere că există două variante de răspuns. Varianta simplă de răspuns este că există totu iș  

o proprietate care trebuie rămână pentru a putea vorbi în continuare de aceea i persoană, acestș  

lucru fiind în acord cu ceea ce Kripke afirmă5 - proprietatea de a proveni din acela i ovul iș ș  

spermatozoid. Dacă la W* provii din ovulul X si spermatozoidul Y, în W1 trebuie să provii din 

acele i  două.  ș Astfel,  putem  distinge  între  cazurile  în  care  avem  majoritatea  proprietă ilorț  

schimbate i cele în care individul nu există în W1. În primul caz există o persoană care provineș  

din ovulul X i spermatozoidul Y, în timp ce în a doua nu există nimeni care să provină din ele. ș

Varianta mai complexă de răspuns ar merge pe ceea ce Alvin Plantinga sus ine, discutândț  

despre haececitate6 (esen ă individuală) i afirmând că o persoană are o anumită proprietate – înț ș  

cazul lui Socrate, aceea de a fi Socrate sau „socratitate”. Astfel, un individ are această proprietate 

în orice lume posibilă, iar dacă ea nu poate fi regăsită în W1, atunci el nu există acolo. Dacă 

proprietatea respectivă poate fi  totu i regăsită la cineva în W1, atunci individul din W* careș  

de ine acea proprietate există în W1, numai că are majoritatea atributelor (descrip iilor definiteț ț  

asociate) schimbată. Prin urmare, problema privind distingerea dintre situa ia în care majoritateaț  

descrip iilor definite sunt diferite i situa ia în care individul nu există deloc într-o lume posibilăț ș ț  

poate fi rezolvată. 

5 S. Kripke, „Lecture 3:  January 29, 1970”,  în  Naming and Necessity,  Cambridge, Harvard 

University Press, 1972, retipărită 2001, p. 112.

6  M. J. Loux, Metaphyscis A Contemporary Introduction, New York i Londra, Routledge, 2006,ș  

p. 182. 



Concluzii

În concluzie, de i argumentele aduse de Kripke par să arate că descrip iile definite nu potș ț  

sta conceptual în spatele numelor proprii, poate exista în continuare o variantă de răspuns în care  

numele proprii referă în virtutea unui mănunchi de descrip ii definite. Putem stipula din W* căț  

individul cu proprietă ile{A1,..., An}este individul care are aceste proprietă i schimbate în W1 iț ț ș  

că  la  el  ne  referim.  În  plus,  pentru  a  putea  distinge  între  situa iile  în  care  majoritateaț  

proprietă ilor sunt schimbate i cele în care invidiul nu există, avem doua variante: afirmăm căț ș  

există o proprietate care nu se schimbă – aceea de a proveni din acela i ovul i spermatozoid sauș ș  

afirmăm că există o esen ă individuală invariabilă. Astfel, descrip iile definite pot reprezenta înț ț  

continuare o variantă fiabilă de răspuns pentru felul în care func ionează numele proprii. ț
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